
 
 

 
 

                         
 
 

 
สรุปและวิเคราะหขาวประจาํวันท่ี 2 ตุลาคม 2558 

เรียน ผอ. สคร.9 /รองผูอํานายการฯ/นักวิชาการสาธารณสุข/เครือขายสื่อมวลชน  
กลุมสื่อสารความเสี่ยง ฯ สคร.9 ขอรวบรวมและสรุปวเิคราะหขาวที่อาจจะมีผลกระทบตอ

กรมควบคุมโรค มีรายละเอียดดังนี้   
วันท่ี /

แหลงขาว 
ประเด็นขาว วิเคราะหขาว 

สํานักสื่อสาร
ความเสี่ยงฯ 

1 ต.ค.58 

สคร.9 เผยสถานการณไขเลือดออกทั่วอีสานลาง 8 พันกวาราย -ตาย 8 
        นพ.ธีรวัฒน วลัยเสถียร ผอ. สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
หรือสคร.9 กลาวถึงสถานการณโรคไขเลือดออกวา ในปนี้มีการระบาดของโรค
ไขเลือดออกทั่วประเทศประมาณ 50,000 รายแลว ซึ่งมากกวาป 2557 ถึง 2 เทาตัว 
โดยในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนลาง ประกอบไปดวย นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย 
และสุรินทร ซึ่งอยู ในความรับผิดชอบของ สคร.5 นครราชสีมา พบผู ปวย
ไขเลือดออกตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.-26 ก.ย. 2558 จํานวน 8,345 ราย เสียชีวิตแลวจาํนวน 
8 ราย โดยจ.นครราชสีมามี ผูปวยมากที่สุด จํานวน 3,923 ราย เสียชีวิตแลว 5 ราย 
รองลงมาเปนจ.สุรินทร มีผูปวยจํานวน 1,440 ราย มี ผูเสียชีวิตแลว 2 ราย, จ.บุรีรัมย
มีผูปวยจํานวน 1,094 ราย เสียชีวิต 1 ราย และจ.ชัยภูมิมีผูปวยจํานวน 1,888 ราย ไม
มีผูเสียชีวิต ซึ่งจากขอมูลเดิมกลุมเสี่ยงจะมีอายุแรกเกิดถึง 5 ป แตขอมูลที่พบใหม
ปรากฏวาพบผูปวยสวนใหญมีอายุเพิ่มขึ้น ระหวาง 15-24 ป ซึ่งอาจจะเปนเพราะ
การดูแลสุขอนามัยเด็กเล็กดีข้ึน ขณะที่ผูใหญกลับมีพฤติกรรมดําเนินชีวิตเปลี่ยนไป 
ซึ่งจากการสํารวจ ทางวิชาการ ลาสุดพบวายุงลายสวนใหญมักจะออก หากินใน
ชวงเวลา 09.00-11.00 น. กับชวงเวลา 15.00-16.00 น. ดังนั้นชวงนี้จึงตองเฝาระวัง
เปนพิเศษ เพราะเปนชวงท่ีชาวสวน ชาวไร และชาวนา มักจะนิยมออกไปทํางานใน
พื้นที่เสี่ยง จึงควรทายากันยุงเอาไวกอน 
 
          ดานนพ .ภาคี ทรัพยพิพัฒน นายแพทยเชี ่ยวชาญ  ดานเวชกรรมปองกัน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ กลาววาในปนี้จังหวัดกาฬสินธุพบผูปวย
แลว 871 ราย พบมากที่สุดจะอยูใน เขต อ.นาคู, อ.สามชัย และอ.คํามวง โดยผูปวย
ที่รับประทานยาลดไขแลว ไมหาย ตองเจาะเลือดเพื่อพิสูจนเกล็ดเลือดและรักษา
ตามอาการ เพราะโรคไขเลือดออกไมมียารักษา จึงตองปองกันกอนจะเสียชีวิต 

แนวทางการ
ดําเนินงาน 
      ไดเผยแพรขาว 
ยังเครือขายสื่อสาร
สาธารณะ    
 
-ไดแจงผูบริหารและ
เครือขายสื่อมวลชน
แลว 
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1 ต.ค.58 

กรมควบคุมโรค เผยผลสํารวจประชาชนกวา 2 หมื่นคน พบผูที่ทราบวาตนเองเปน
โรคความดันโลหิตสูง 5.7 ลานคน สวนโรคเบาหวานเปนเพิ่มขึ้น 2 เทา 
            ในปหนึ่งๆ ประเทศไทยมีคนเสียชีวิตราว 430,600 คน ในจํานวนนี้ 70% 
หรือประมาณการ 314,000 คน เสียชีวิตดวยโรคไมติดตอ, อีก 30% เสียชีวิตดวย
สาเหตุหลักๆคือโรคติดเชื้อตางๆ และจากอุบัติเหตุจราจรมีสัดสวนเกือบใกลเคียง
กัน  นอกจากนี้ยังพบวาการเพิ่มขึ้นของการปวยดวยโรคไมติดตออยางตอเนื่องและ
เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อพบมีการปวยที่มีอายุลดลง ขณะที่การมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพสะสมเพิ่มข้ึนเชนกัน 
 
          กรมควบคุมโรค จึงไดดําเนินการสํารวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไมติดตอและการ
บาดเจ็บ ป 2558 ซึ่งเปนการวัดสุขภาพระดับประชากร สําหรับเปนขอมูลในการเฝา
ระวังโรคไมติดตอและการบาดเจ็บ ดวยการติดตามการสถานการณและแนวโนม
ของพฤติกรรมเสี่ยงและโรคไมติดตอสําคัญที่พบมาก ไดแก โรคความดันโลหิตสูง 
หรือโรคเบาหวาน  พฤติกรรมการสูบบุหรี ่ การดื ่มเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล การ
รับประทานผักและผลไม และการไดรับบริการตรวจและปองกันโรคไมติดตอใน
ประชากรอายุ 15-79ป จํานวนตัวอยางทั้งหมด 22,502 คนใน 12 เขตสุขภาพ(ไม
รวม กทม.) ระหวางกุมภาพันธถึงกรกฎาคม 2558 
 
         จากผลการสํารวจดังกลาว พบวาประชาชนที่ทราบวาตนเองเปนโรคความดัน
โลหิตสูงมากที่สุด 15.3% ประมาณการประชากร 5,733,872 คน เพิ่มขึ้นจากการ
สํารวจฯ ป 2553 คือ 9.1% ประมาณการประชากร 4,109,289 คน หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1.6 ลานคน ซึ่งกลุมอายุ 65 ปขึ้นไปพบไดสูงถึง 45% สวนโรคเบาหวาน
พบมีผูทราบวาตนปวยเปนโรคเบาหวาน เพิ่มข้ึน 2 เทา จากการสํารวจฯ ป 2553 ซึ่ง
เทากับ 4.2% และในป 2558 เปน 8.3% โดยพบวากลุมที่มีแนวโนมการปวยดวย
โรคเบาหวานหรือมีภาวะความดันโลหิตสูงคลายคลึงกัน พบมากในกลุมที่มีระดับ
การศึกษาประถมศึกษามากกวากลุมผูมีการศึกษาที่สูงกวา   
 
          นอกจากนี้ ยังพบวา ปจจุบันประเทศไทยมีภาวะน้ําหนักเกินและอวน โดยผล
สํารวจพบ 30.5% มีภาวะน้ําหนักเกินที่คาดัชนีมวลกายมากกวา 25 กิโลกรัม/ตาราง
เมตรขึ้นไป และผูท่ีถือวาอวนลงพุงมีอยู 7.5% ซึ่งภาวะน้ําหนักเกินหรือภาวะอวนนี้ 
มีความสัมพันธและเกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยง เชน ระดับไขมันในเลือดสูงหรือระดับ
น้ําตาลในเลือดสูง  เป นสาเหตุของการเก ิดโรคหัวใจและหลอดเล ือดสมอง , 
โรคเบาหวาน  นอกจากนี ้ภาวะน้ําหนักตัวเก ินยัง เกี ่ยวของกับพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารและการมีกิจกรรมทางกายดวย 
 
          ดานนายแพทยอัษฎางค  รวยอาจิณ  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กลาววา 
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-ไดแจงผูบริหารและ
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สําหรับพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพตอการเกิดโรคไมติดตอหรือการมีพฤติกรรมเสี่ยง
สุขภาพที่สะสมใหเกิดการปวยในอนาคต มีแนวโนมเพิ่มข้ึนทั้งการสูบบุหรี่และการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ซึ่งการสํารวจฯ ป 2558 พบวา การสูบบุหรี่ในปจจุบัน 
21.3% เพิ่มขึ้นจากสํารวจฯ ป 2553 ซึ่งเทากับ 18.7%  สวนการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พบมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ภายใน 1 ปที่ผานมา 36.2% เพิ่มขึ้น
จากสํารวจฯ ป 2553 เชนกัน ซึ่งเทากับ 29.5%  ขณะที่การรับประทานผักและผลไม
ไดไมเพียงพอ ผลการสํารวจฯป 2558 ลดลงเล็กนอยจากการสํารวจฯ ป 2553 ท่ี 
78.5% เปน 75.7%               
                
          “ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ไดเรงรัดการจัดบริการปองกันควบคุมโรคไม
ติดตอ ตั้งแตการใหความรูปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงลดโรคในประชากร
ทั่วไป การจัดบริการตรวจคัดกรองโรคหรือคนหากลุมเสี่ยงโรคเพื่อใหการปองกัน
โรค  และคนหากลุ มผู ปวยเพื ่อการดูแลรักษาที ่ท ันทวงที ลดภาวะแทรกซอน
อันตรายของโรคดวยมาตรการเพิ ่มคุณภาพระบบปองกันควบคุมโรคดวยแนว
ปฏิบัติทางคลินิก การจัดโปรแกรมดูแลผูปวยและปองกันภาวะแทรกซอนทางไต 
การปองกันโรคหัวใจ และการจัดองคกรรักษสุขภาพ  ที่สําคัญประชาชนควรให
ความสนใจและดูแลสุขภาพตนเองตั ้งแตเนิ ่นๆ ถือเปนการใหตนทุนชีวิตทาง
สุขภาพที่สูง เพราะสุขภาพที่ดีทําใหชีวิตมีความสุข มีอายุยืนยาว   ลดการปวยดวย
โรคท่ีสามารถปองกันได และลดภาระคาใชจายและภาระทางสังคมจากการเจ็บปวย
ดวย” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


